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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Pengertian Manajemen 

Sebelum mengemukakan beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud 

dengan manajemen sumber daya manusia, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai arti manajemen itu sendiri, karena manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari fungsi manajemen.  

Menurut Hasibuan (2013:1) mengemukakan bahwa :  

 

”Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”.  

 

Sedangkan menurut Menurut Yahya (2006:1) : 

“Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahaan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

definisi manajemen sebagai ilmu dan seni dalam melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, penyusunan personalia dan pengendalian secara 

terarah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan.  

 

2.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan human capital, karena 

sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Seringkali juga 

disebut sebagai modal intelektual (intelectual capital), karena kemampuan 
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memberikan ide-ide cemerlang dalam pengembangan organisasi. Manajemen sumber 

daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur dan 

praktek yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. 

Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah kontrol secara sistematis 

dari proses jaringan fundamental organisasi yang mempengaruhi dan melibatkan 

semua individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya 

manusia, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, 

representasi dan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi. Untuk 

mengendalikan dan mengatur proses tersebut, maka sistem harus direncanakan, 

dikembangkan dan diimplementasikan oleh manajemen. 

Manajemen sumberdaya manusia mempunyai kekhususan dibandingkan 

dengan manajemen secara umum, karena yang di “manage” adalah manusia, 

sehingga keberhasilan atau kegagalan manajemen sumberdaya manusia ini 

mempunyai dampak yang sangat luas.  

 

Menurut Rivai (2011:29) bahwa :  

“Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari 

manajemen yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian.  

 

Adapun menurut Bohlander dan Snell (2010:4), mendefinisikan Manajemen Sumber 

Daya Manusia sebagai berikut: 

 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mempelajari 

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan 

kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan 

bekerja” 

 

Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting yang 

dimainkan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang menuntut 
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pengelolaan sumber daya manusia yang semakin efektif sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dalam bidang manajemen 

personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi guna 

mencapai tujuan bisnis atau sebagai suatu mekanisme pengintegrasian antara 

kebijakan-kebijakan perusahaan dengan penerapannya dalam mengelola sumber daya 

manusia dan kaitannya dengan strategi organisasi. 

 

2.1.2  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia 

tidaklah semudah pengelolaan manajemen lainnya, karena manajemen sumber daya 

manusia khusus menitik beratkan perhatiannya kepada faktor produksi manusia yang 

memiliki akal, perasaan dan juga mempunyai berbagai tujuan. Berhasil tidaknya 

suatu perusahaaan dalam mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada 

manusianya.  

Oleh karena itu tenaga kerja ini harus mendapatkan perhatian khusus dan 

merupakan sasaran dari manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan, 

mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan karyawan sesuai dengan fungsi 

atau tujuan perusahaan. 

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut pendapat Hasibuan (2013:21) fungsi manajemen sumber daya manusia 

meliputi: 

1. Fungsi Manajerial 

a. Planning (Perencanaan) 

Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian 

meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan. Kedisiplian dan 
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pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).Organisasi hanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Directing (Pengarahan) 

Kegiatan untuk mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan 

dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Controlling (Pengendalian) 

Kegiatan untuk mengedalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplianan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Procurement (Pengadaan) 

Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

b. Development (Pengembangan) 

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang 
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diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. 

c. Compensation (Kompensasi) 

Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (inderect), uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai 

dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan 

berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

d. Integration (Pengintegrasian) 

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari 

hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit 

dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak 

belakang. 

e. Maintenance (Pemeliharaan) 

Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagian besarkaryawan serta berpedoman kepada 

internal dan eksternal perusahaan. 

f. Kedisplinan 

Merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan 

karena displin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan 

adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial. 
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g. Separation (Pemberhentian) 

Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentianini 

disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. 

 

2.2 Kepemimpinan 

2.2.1  Pengertian Kepemimpinan 

Berangkat dari pengertian kepemimpinan itu sendiri, sejak awal mula telah 

banyak ahli mencoba mendefinisikannya dengan berbagai aspek dan pendekatannya. 

Istilah ini pun telah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut 

bidang yang sangat luas.Untuk memperoleh gambaran tentang kepemimpinan yang 

lebih jelas berikut ini disampaikan definisi dari beberapa ahli : 

 

Menurut Kartono (2008:57) : 

 

“Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka 

mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. 

Menurut Marwansyah dan Mukaram (2002:167) : 

“Kepemimpinan adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan diarahkan untuk 

menimbulkan dampak pada perilaku orang lain, dan pada akhirnya difokuskan 

pada upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi”. 

 

Dari beberapa definisi yang telah diajukan tersebut secara jelas menunjukkan 

bagaimana kepemimpinan tersebut diartikan, yaitu berkaitan usaha mempengaruhi 

dan menggunakan wewenang. Pengertian tersebut memberi suatu pemikiran bahwa 

pemimpin dipandang sebagai orang yang memiliki kecakapan lebih dalam usaha 

untuk memotivasi orang melakukan sesuatu seperti yang diharapkan pemimpin. 
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2.2.2 Gaya Kepemimpinan 

Definisi gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2013:170): 

 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya, agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi”. 

 

Sedangkan menurut Suwatno dan Priansa (2011:155) : 

 

“Gaya kepemimpinan yaitu perilaku yang disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi pengikut ” 

 

Berdasarkan definisi diatas kebebasan mempergunakan kekuasaan 

diaplikasikan oleh pemimpin dan para pengikutnya untuk berinisiatif, 

mengembangkan dan menggunakan kreativitas dan inovasi, mengambil keputusan, 

menggunakan teknik mempengaruhi, dan menyusun pola komunikasi. Setiap 

pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para 

pengikutnya. Perilaku para pemimpin ini secara singkat disebut gaya kepemimpinan 

(Leadership style). 

 

2.2.3 Syarat-syarat Kepemimpinan 

Menurut Kartono (2008:36), konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan 

itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal, yaitu: 

a. Kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakan bawahan untuk 

berbuat sesuatu. 

b. Kewibaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orangmampu 

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan, dan bersedia 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 

c. Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan,dan kecakapan atau 

keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan 

anggota biasa mampu memotivasi diri, sendiri, memiliki hubungan yang baik 
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dengan bawahan, dimana semua ini didapat dari pengembangan kepribadiannya 

sehingga seorang pemimpin memiliki nilai tambah tersendiri dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. 

Menurut Kartono (2008:37) dalam bukunya menuliskan kemampuan kepemimpinan 

dan syarat yang harus dimiliki, ialah: 

1. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri. 

2. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda. 

3. Multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam. 

4. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan. 

5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna. 

6. Mudah menyesuaikan diri adaptasinya tinggi. 

7. Sabar namun ulet, serta tidak “mendek” berhenti. 

8. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet, realistis. 

9. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato. 

10. Berjiwa wiraswasta 

11. Sehat jasmaninya dinamis, sanggup dan suka menerima tugas berat, serta berani 

mengambil resiko. 

12. Tajam firasatnya dan adil pertimbangannya. 

13. Berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuannya. 

14. Memiliki motivasi yang tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang 

ingin dicapai, dibimbing oleh idealisme yang tinggi. 

15. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi. 

 

2.2.4 Beberapa Teori Kepemimpinan 

Menurut Wiludjeng (2007:74), mengenai kepemimpinan terdiri atas empat  

teori, sebagai berikut: 

1. The Great Man Theory(Teori Sifat) 

Teori ini berusaha mengidentifikasi karakteristik seorang pemimpin. Teori ini 

menyatakan bahwa seseorang yang bisa berhasil menjadi seorang pemimpin 
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karena memang mereka dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, apakah ia 

memiliki sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Keith Davis 

merumuskan ada 4 sifat umum yang mempengaruhi kesuksesan kepemimpinan 

dalam organisasi, yaitu: 

a. Intelegensia 

Pada umumnya para pemimpin memiliki kecerdasan atas relatif lebih tinggi 

daripada bawahannya. 

a. Kematangan sosial 

Para pemimpin harus lebih matang dan lebih luas dalam hal-hal yang bertalian 

dengan kemasyarakatan. 

b. Motivasi diri 

Mempunyai motivasi dan keinginan berprestasi yang datang dari dalam (inner 

motivation and achievement desires). 

c. Hubungan pribadi 

Mempunyai kemampuan mengadakan hubungan antar manusia (human 

relations attitudes). 

2. Behavirol Theory (Teori Perilaku) 

a. Teori Tannebaum dan Warren H Schmidt 

Kedua orang akademis tersebut mencoba menjelaskan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat 

dijelaskan melalui titik ekstreem yaitu fokus pada atasan (pimpinan) dan 

fokus pada bawahan. Menurut kedua orang ini gaya kepemimpinan akan 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manajer, faktor karyawan,dan 

faktor situasi. 

b. Studi Ohio State University 

Studi ini menyimpulkan bahwa ada dua kategori perilaki pemimpin yaitu: 

1) Consideration, diartikan sebagai tingkat dimana pemimpin peduli dan 

mendukung bawahan. Para pemimpin dengan gaya ini cenderungmemiliki 
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hubungan dengan bawahan yang mencerminkan perasaan saling percaya, 

dan mereka menghormati ide dan perasaan dan bawahannya. 

2) Initiating Structure, diartikan sebagai tingkat diamana pemimpin membuat 

struktur pekerjaannya sendiri dan pekerjaan bawahannya. Pemimpin 

dengan gaya ini cenderung mengarahkan pekerjaan kelompok melalui 

kegiatan perencanaan, pembelian tugas-tugas, penjadwalan dan penetapan 

deadline. 

c. Studi The University of Michigan 

Studi ini menyimpulkan bahwa para manajer dapat dibedakan berdasarkan 

dua dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu: 

1. Relationship Oriented, diartikan sebagai perilaku yang bersikap 

bersahabat pada bawahan, mengakui prestasi baawahan, dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

2. Task Grid, diartikan sebagi perilaku manajer yang menetapkan standar 

kerja yang tinggi, menentukan metode kerja yang harus dilakukan, dan 

mengawasi karyawan dilakukan, dan mengawasi karyawan dengan ketat. 

d. Managerial Grid  

Managerial grid atau kisi-kisi manajemen yang dikembangkan oleh Robert 

Blake dan Jane S. Mouton mendorong manajer untuk memiliki dua kualitas 

kepemimpinan sekaligus yatu orientasi pada tugas/produksi dan orientasi pada 

hubungan/orang. 

3. Contingency Theory (Teori Situasi) 

Pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada satu tipe kepemimpinanyang efektif 

untuk diterapkan di segala situasi. Teori ini menggunakan pendekatan kontingensi 

akan dibahas berikut ini: 

a. Model Kepemimpinan Hersey 

Teori ini mengembangkan model kepemimpinan dimana efektivitas 

kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan. Kesiapan tersebut 

mencangkup kemauan untuk mencapai prestasi, untuk menerima tanggung 
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jawab, kemampuan mengerjakan tugas, dan pengalaman bawahan. Variabel-

variabel tersebut akan mempengaruhi efektifitas kepemimpinan. Menurut 

model ini manajer atau pimpinanharus secara konstan mengevaluasi kondisi 

karyawan. Kemudian setelah kondisi karyawan diketahui manajer 

menyesuaikan gaya kepemimpinan agar sesuai dengan kondisi tersebut. 

Dengan demikian gaya kepemimpinan ini akan efektif karena sesuai dengan 

situasi karyawan. 

b. Model Fielder 

Teori ini mendasarkan pada pendapat bahwa sesorang menjadi pemimpin 

tidak hanya karena karakteristik individu mereka tetapi juga karena beberapa 

variabel situasi dan interaksi antar pemimpin dengan bawahan. Fiedler 

menjelaskan tiga dimensi yang menjelaskan situasi kepemimpinan yang 

efektif. Ketiga dimensi tersebut adalah: 

1. Power Position (Kekuasaan Posisi) 

Dimensi ini menjelaskan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, seperti 

keahlian atau kepribadian yang mampu membuat bawahan mengikuti 

kemauan pemimpin. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan posisinya 

yang jelas dan besar dapat memperoleh kepatuhan bawahan yang lebih 

besar. 

2. Task Structure (Struktur Pekerjaan)  

Dimensi ini menjelaskan sejauh mana pekerjaan dapat dirinci atau 

dijelaskan dan membuat bawahan bertanggung jawab untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Jika struktur pekerjaan jelas maka pekerjaan dapat 

dilakukan dengan mudah, bawahan dapat diserahi tanggung jawab 

pelaksanaan pekerjaan tersebut lebih baik. 

3. Leader Member Relation (Hubungan antara pemimpin-bawahan) 

Hal ini berhubungan dengan antara bawahan-pimpinan, misalnya tingkat 

loyalitas, kepercayaan, dan rasa hormat karyawan terhadap pimpinannya. 

Hubungan ini dapat diklasifikasikan “baik” atau “buruk”. 
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Dari kombinasi ketiga variabelini dapat ditentukan apakah situasi yang 

dihadapi oleh pemimpin menguntungkan atau tidak menguntungkan. 

c. Teori Jalur-Tujuan 

Teori ini menyatakan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah untuk 

membuat tujuan bersama dengan bawahannya, membantu mereka 

menemukan jalur (path) yang paling tepat dalam mencapai tujuan tersebut, 

dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul. 

d. Yetton dan Vroom Jago 

Teori dari Vroom mengkritik teori path goal karena gagal memperhitungkan 

situasi dimana keterlibatan bawahan diperlukan.Model ini memperkenalkan 

lima gaya kepemimpinan yang mencerminkan garis kontinum dari pendekatan 

partisipatif. Sehingga model Vroom memperoleh dukungan empiris yang 

lebih baik dibandingkan dengan model kepemimpinan situasional lainnya. 

4. Teori-teori Kepemimpinan Konteporer 

Perkembangan penelitian dan teori kepemimpinan bekembang menuju banyak 

arah. Beberapa perkembangan baru akan dibahas dalam bagian ini. 

a. Kepemimpinan Transformasional atau Karismatik 

Teori ini dikembangkan oleh Bernard M Bass. Ia membedakan 

kepemimpinan transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh 

karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi, 

dan membantu karyawan agar memperoleh kepercyaan dan mengerjakan 

tugas tersebut. Sedangkan, pemimpin transformasional memotivasi bawahan 

untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Sehingga pemimpin harus 

mampu membuat bawahan menyadari prespektif yang lebih luas. Tipe 

kepemimpinan seperti hal tersebut dapat dimasukkan kedalam tipe pemimpin 

yang transaksional,tetap agar lebih efektif seorang pemimpin tidak hanya 

menjalankan kepemimpinan dengan “biasa” tetap harus lebih dari yang biasa. 
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b. Teori Kepemimpinan Psikoanalisa 

Teori ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan psikonalitis. 

Sigmund freud menjelaskan bahwa seseorang berperilaku karena ingin 

memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Menurut teori ini perilaku manusia 

dijadikan pegangan. Untuk itu perlu dianalisa kembali teori-teori alam 

tentang manusia yang paling dasar untuk memahami perilaku manusia atau 

pemimpin yang sangat kompleks. 

c. Teori Kepemimpinan Romantis 

Teori ini memandang bahwa pemimpin itu “ada” dan diperlukan untuk 

membantu mencapai kebutuhannya. Jika bawahan sudah tidak mempercayai 

pemimpinnya, maka efektifitas kepemimpinannya hilang, tidak perduli 

dengan tindakan pemimpin tersebut. Jika bawahan sudah dapat 

mengorganisasikan sendiri maka pemimpin tidak diperlukan lagi teori ini 

mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dengan sisi bawahan, sehingga 

porsi keduanya menjadi kurang lebih seimbang. 

 

2.2.5 Konsep Kepemimpinan Transaksional  

Konsep kepemimpinan transaksional di cetuskan oleh beberapa ahli 

terkemuka bidang kepemimpinan, antara lain Burns (1978) dan Bass (1985). 

Kemunculannya didasari oleh kenyataan bahwa konsep-konsep kepemimpinan 

sebelumnya hanya menciptakan perubahan-perubahan yang kurang mendasar, seperti: 

menetapkan sasaran dan tujuan yang baru, merubah suatu tindakan kurang disukai 

menjadi tindakan lain, atau berhasil mengurangi adanya pertentangan yang 

ditimbulkan oleh suatu kebijakan, dan lain lain. Praktek kepemimpinan yang 

sebelumnya tidak mampu menciptakan perubahan yang lebih mendasar yang sangat 

diperlukan, seperti perubahan tingkah laku, nilai-nilai, motivasi dan semangat kerja. 

Perubahan mendasar ini diperlukan karena mampu menghasilkan performansi kerja 

bawahan yang luar biasa yang dihasilkan karena adanya komitmen kerja yang 
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sungguh-sungguh yang merupakan manifestasi dari semangat kerja mereka yang 

semakin meningkat.  

Perubahan ini dihasilkan bukan sekedar karena menghasilkan imbalan materi 

atau karena ketakutan terhadap sanksi dari pihak manajemen. Bruns (1978) 

berpendapat bahwa pemimpin transaksional berusaha memberikan semangat kerja 

bawahannya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan. Hal ini 

berbeda dengan pemimpin transformasional yang memberikan semangat kerja 

bawahannya untuk bekerja demi mencapai sasaran organisasi dan untuk memuaskan 

kebutuhan mereka pada orde yang lebih tinggi.Imbalan yang diberikan untuk setiap 

keberhasilan dan kemajuan yang diperoleh disebut dorongan kontinjen positif 

(contingent positive reinforcement), yang lebih dikenal dengan sebutan imbalan 

kontinjen (contingent reward). Sementara hukuman untuk setiap kegagalan disebut 

dorongan kontinjen aversif atau negative (aversif contingent reinforcement), yang 

lebih dikenal dengan sebutan manejemen eksepsi (management by exception). Kedua 

bentuk dorongan kontinjen tersebut dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat 

menjelaskan kepemimpinan transaksional.  

 

2.2.6 Kepemimpinan Transaksional  

Menurut Bass & Riggio (2006 : 8):  

“Kepemimpinan transaksional adalah kontrak karyawan dengan atasan 

dimana hubungan dibangun atas dasar imbalan dan hukuman terhadap prestasi 

maupun wanprestasi yang dicapai karyawan”. 

 

Pemimpin yang transaksional dalam hubungannya dengan bawahannya dapat 

menjelaskan sebagai berikut:  

a. Mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan berusaha menjelaskan bahwa 

mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan apabila performansi mereka 

memenuhi harapan. 



21 
 

b. Menukar usaha-usaha yang dilakukan bawahan dengan imbalan atau janji untuk 

memperoleh imbalan.  

c. Responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingan pribadi itu 

sepadan dengan nilai pekerjaan yang dilakukan bawahan 

Kepemimpinan transaksional juga dapat dipandang sebagai dorongan 

kontinjen.Secara langsung maupun tidak langsung seorang pemimpin dapat 

memberikan imbalan untuk setiap kemajuan yang dihasilkan dalam rangka mencapai 

sasaran yang diharapkan. Sebaliknya dapat menjatuhkan hukuman untuk setiap 

kegagalan yang dilakukan. Imbalan yang diberikan untuk setiap keberhasilan dan 

kemajuan yang diperoleh disebut dorongan kontinjen positif (contingent positive 

reinforcement), yang lebih dikenal dengan sebutan imbalan kontinjen (contingent 

reward). Sementara hukuman untuk setiap kegagalan disebut dorongan kontinjen 

aversif atau negative (aversif contingent reinforcement), yang lebih dikenal dengan 

sebutan manejemen eksepsi (management by exception). Kedua bentuk dorongan 

kontinjen tersebut dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat menjelaskan 

kepemimpinan transaksional.  

 

2.2.6.1. Imbalan Kontinjen (Contingent Reward) 

Imbalan kontinjen adalah praktek kepemimpinan yang berorientasi pada 

kesepakatan antara atasan dengan bawahan, dimana bawahan akan mendapatkan 

penghargaan, pengakuan, dan imbalan untuk setiap hasil pekerjaannya yang 

memenuhi performansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin sebagai atasan 

juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan bawahannya dan memberikan 

kejelasan mengenai imbalan apa yang akan diterima bawhan apabila performansi 

mereka memuaskan.  

Yanmarino dan Bass (1990) memisahkan imbalan kontinjen kedalam bentuk 

janji dan imbalan. atasan juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

bawahannya dan memberikan kejelasan mengenai imbalan apa yang akan diterima 

bawhan apabila performansi mereka memuaskan. Imbalan kontinjen meliputi 
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interaksi atasan dan bawahan yang didasarkan pada asas pertukaran, yaitu dengan 

memberikan fasilitas kepada bawahan untuk mencapai tujuan yang disepakati. 

Kebutuhan diidentifikasi dan dihubungkan pada apa yang diharapkan untuk dipenuhi, 

seperti penghargaan apabila sasaran organisasi tercapai. Pujian pada bawahan dan 

pengenalan diri bawahan oleh atasan yang diberikan sebagai imbalan atas unjuk kerja 

yang baik akan menghasilkan unjuk kerja dan keefektifan yang lebih baik (hunt el al, 

1976). Bass (1985) menjelaskan imbalan kontinjen ditunjukkan antara lain dalam 

bentuk perilaku pemimpin yang memberitahukan kepada bawahan apa yang harus 

dilakukan jika ingin memperoleh imbalan tertentu, berbicara banyak mengenai 

rekomendasi dan promosi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik, 

menjamin bawahan akan memperoleh apa yang diinginkannya sebagai pengganti 

usaha yang dilakukan (bawahan dapat merundingkan apa yang diperoleh nya dari 

usaha yang dilakukannya), dan memberikan apa yang bawahan inginkan sebagai 

pengganti atas dukungan yang diberikan bawahan kepada pemimpin. Yukl (1998) 

mengkategorikan kontrak transaksional dari atasan dengan bawahan sebagai penentu 

tujuan (good setting). Penentuan tujuan ini merupakan inti dari teori tapak tujuan 

(path-goal) yang menjelaskan bagaimana perilaku dorongan kontijen itu bisa bekerja 

dan bagaimana imbalan kontinjen ini dapat mempengaruhi semangat kerja dan 

kepuasan bawahan.  

 

2.2.6.2 Manajemen Melalui Eksepsi (Management by exception)  

Manajemen melalui eksepsi merupakan praktek manajemen dimana atasan 

hanya campur tangan apabila mendapati adanya sesuatu yang menyimpang. Selama 

segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, atasan tidak akan melakukan 

intervensi atau melakukan perubahan. Bila performansi bawahan jatu di bawah 

standar atau jika ada prosedur kerja yang tidak dipatuhi atasan akan melakukan 

intervensi untuk melakukan perbaikan. Umumnya bentuk intervensi yang cenderung 

digunakan atasan berupa teguran, penguatan negatif, atau hukuman.  
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Manajemen melalui eksepsi bisa dianalogikan dengan sistem umpan balik 

negatif yaitu umpan balik yang memberikan sinyal kepada sistem untuk bergerak 

menuju keadaan yang tetap. Manajer bersikap waspada terhadap munculnya 

penyimpangan-penyimpangan dan memberikan umpan balik negatif yang dibutuhkan 

untuk kembali ke keadaan normal. Standar ditetapkan dan hanya jika standar tersebut 

tidak dapat dipenuhi oleh bawahan, manajer akan melakukan intervensi untuk 

mengusahakan agar standar tercapai. Pemimpin semacam ini jarang sekali 

memberikan pujian atau penghargaan kepada bawahannya. Pemimpin biasa 

memberihatahukan bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang sama 

setiap waktu. Tipe pemimpin seperti ini juga tidak berusaha merubah sesuatu selama 

hal itu masih berjalan dengan baik. Komunikasi dengan bawahan biasanya hanya 

berupa hal-hal yang dilakukan bawahan. Podsakoff (1982) mengatakan bahwa 

teguran, ketidaksetujuan, atau penalti yang dilakukan terhadap bawahan bila hasil 

kerjanya kurang memuaskan, tidak memberikan pengaruh pada unjuk kerja dan 

kepuasan bawahan. Fulk dan Welder (1982) mendapati bahwa persetujuan atau 

ketidak setujuan kontijen dari atasan gagal memberikan pengaruh yang cukup pada 

semangat kerja atau performansi bawahan. Studi kuantitatif oleh Bass menunjukkan 

bahawa manajemen melalui eksepsi memberikan kontribusi yang kurang berarti 

terhadap produktivitas dan usaha bawahan.  

Yanmarino dan Bass (1990) memperjelas konsep manajemen eksepsi dengan 

membedakan transaksi korektifnya. Pada prilaku manajemen eksepsi aktif, pemimpin 

secara aktif memonitor kemungkinan terjadinya penyimpangan dari standar, 

kesalahan dan kegagalan pelaksanaan tugas serta mengambil tindakan korektif yang 

diperlukan. Perilaku manajemen eksepsi pasif lebih bersifat menunggu (pasif) 

munculnya penyimpangan, kesalahan, dan kegagalan, kemudian baru mengambil 

tindakan yang diperlukan. Perilaku manajemen eksepsi pasif kadang-kadang 

diperlukan jika pemimpin harus mengawasi sejumlah bawahan yang melapor secara 

langsung kepadanya.  
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2.2.7 Indikator Kepemimpinan Transaksional  

Bass (1997:21) menyatakan bahwa indikator kepemimpinan transaksional  

ditunjukan oleh tiga dimensi, yaitu:  

1. Contingent Reward (imbalan kontingen)  

Kepemimpinan ini merupakan prilaku yang menjelaskan harapan bawahan dan 

imbalan yang didapat apabila bawahan mencapai tingkat kinerja yang 

diharapkan. Imbalan kontingen yang ditunjukkan dalam bentuk prilaku 

pemimpin yang memberitahukan kepada anggota organisasi mengenai kegiatan 

yang harus dilakukan jika ingin memperoleh imbalan tertentu, selalu berbicara 

mengenai rekomendasi dan promosi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan 

bawahan dengan baik, menjamin bahwa bawahan akan mendapatkan 

keinginannya sebagai pengganti usaha-usaha yang dilakukan, bawahan dapat 

menegosiasikan apa yang akan diperoleh dari usaha yang telah dilakukan serta 

memberikan keinginan bawahan sebagai pengganti atas dukungan yang diberikan 

bawahan kepada organisasi.  

2. Active management by exception (manajemen eksepsi aktif)  

Kepemimpinan ini merupakan prilaku yang memantau pelaksanaan tugas dan 

masalah yang mungkin muncul serta melakukan tindakan perbaikan untuk 

memelihara kinerja yang telah ada. Dalam hal ini, pemimpin menunjukkan 

adanya aturan dan pengendalian agar bawahan terhindar dari kesalahan dan 

kegagalan dalam melaksanakan tugas. Pemimpin juga selalu memantau gejala 

penyimpangan, kesalahan anggota serta melakukan tindakan perbaikan atau 

menunjukan sikap korektif yang bersifat aktif pada permasalahan dan kinerja 

anggota. 

3. Laissez-Faire atau Passive Avoidant  

Kepemimpinan ini merupakan perilaku yang tidak mengupayakan adanya 

kepemimpinan (no leadership), bereaksi hanya setelah terjadi kesalahan dan 

menghindar mengambil keputusan. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin 

memberikan kebebasan penuh pada bawahan untuk bertindak, menyediakan 
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materi serta tidak mau berpartisipasi kecuali menjawab pertanyaan dan tidak 

membuat evaluasi atau penilaian. Pemimpin cendrung memberikan bawahan 

melakukan pekerjaan dengan cara yang sama setiap waktu. Kepemimpinan ini 

merupakan gabungan dari perilaku kepemimpinan laissez-flare dengan 

kepemimpinan eksepsi pasif serta merupakan dimensi yang paling ekstrim dan 

tidak efektif. 

 

2.3 Stres kerja 

Dibawah ini akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang stres 

kerja dari beberapa ahli, yaitu : 

 

Menurut Rivai (2009 :516) : 

“Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidak-seimbangan fisik yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan 

kondisi seseorang karyawan, hingga terjadi stress”. 

 

Sedangkan menurut Soewondo yang dikutip oleh Suwatno dan Priansa (2011:255): 

 

“Stres kerja adalah suatu kondisi dimana terdapat satu atau beberapa faktor di 

tempat kerja yang berinteraksi dengan pekerjaan sehingga mengganggu 

kondisi fisiologis, dan perilaku”. 

 

Sedangkan menurut  Robbin (2003:376),  

“Stres adalah suatu kondisi dinamik yang didalamnya seorang individu 

dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala (Constraints) atau tuntutan 

(demand) yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya atau hasilnya 

dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting”. 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dilihat bahwa stres kerja memberikan 

pengaruh yang sangat besar pada kondisi psikologis maupun fungsi fisiologisnya, 

tetapi stres pada taraf tertentu dapat menjadi motivasi yang mendorong seseorang 
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untuk maju dan berkembang. Semua orang tidak akan bereaksi sama terhadap suatu 

stressor karena respon seseorang terhadap stressor sangat dipengaruhi oleh ambang 

stres yang dimilikinya dan beberapa faktor lainnya, lagi pula stres kerja sangat 

mempengaruhi daya tahan tubuh karena ditentukan oleh jenis, lamanya dan frekuensi 

stres yang dialami seseorang,  

 

2.3.1 Konsekuensi Stres 

Konsekuensi-konsekuensi terhadap stres pada seorang individu yang 

mengalami stres tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan pola 

tingkah laku mereka. 

Menurut Robbins  (2003:376), sumber-sumber penyebab stres adalah sebagai berikut: 

1. Enviromental Factors (faktor lingkungan) 

a. Ekonomic uncertaintie(ketidakpastian ekomoni) 

Dalam kondisi ekonomi yang mengerut, maka orang semakin mencemaskan 

keamanan mereka. Kondisi yang tidak menguntungkan ini akan berdampak 

pada pengurangan tenaga kerja, pemberhentian karyawan untuk sementara, 

pengurangan jumlah gaji dan lain sebagainya. Kondisi yang demikian ini yang 

menyebabkan stres pada karywan.  

b. Political uncertaintie (ketidakpastian politik) 

Kondisi yang menimbulkan stres pada karyawan adalah kekhawatiran yang 

disebabkan oleh timbulnya suatu perpecahan dalam negeri maupun luar 

negeri sehingga warga negara merasakan suatu ancaman dalam dirinya akibat 

dari ketidakpastian. 

c. Tecnological uncertaintie(ketidakpastian teknologi) 

Inovasi terbaru dalam teknologi dapat membuat keterampilan dan pengalaman 

yang dimilki karyawan tidak dapat digunakan lagi dalam jangka waktu 

pendek. Pengembangan inovasi dalam bidang teknologi komputerisasi, tenaga 

robot, automatisasi mesin-mesin merupakan ancaman bagi sebagian karyawan 

sehingga karyawan menjadi stres. 
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2. Organizational Factors, meliputi : 

a. Role demand (tuntutan peran) 

Tuntutan ini berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seorang 

karyawan sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam 

organisasi. Tuntutan ini akan menimbulkan konflik peran dengan 

menciptakan harapan-harapan yang hampir tidak bisa dipuaskan. Konflik 

dalam hal beban pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan akan 

ditentukan. 

b. Interpersonal demand(tuntutan antar pribadi) 

Tuntutan ini adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya 

dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk akan 

dapat menimbulkan stres yang cukup besar. 

c. Organizational structure(struktur organisasi) 

Structur organisasi menentukan suatu tingkatan perbedaan dalam organisasi, 

tingkatan peraturan, dan suatu tingkatan diri mana keputusan itu dibuat. 

Peraturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi karyawan dalam 

pengambilan keputusan akan berpotensi menjadi stres.  

d. Organizational leadership(kepemimpinan organisasi) 

Kepemimpinan dari suatu organisasi mewakili gaya manajerial dari eksekutif 

senior. Beberapa eksekitif senior menciptakan suatu budaya yang bercirikan 

ketegasan, ketakutan, dan keragu-raguan. Mereka membangun suatu tekanan 

yang tidak realistis seperti tuntutan kerja maksimum dalam jangka waktu yang 

pendek, melakukan suatu kontrol yang berlebihan, dan secara rutin memecat 

karyawan yang dianggap tidak memilki kemampuan yang diharapkan. 

Keadaan yang seperti ini disatu pihak akan memacu kinerja karyawan untuk 

lebih baik lagi, tetapi dipihak lain justru menganggap keadaan seperti ini 

berpotensi mengakibatkan stres. 
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e. Task demand (tuntutan tugas) 

Tuntutan tugas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan 

seseorang. Hal ini mencakup desain dari suatu pekerjaan (otonomi, variasi 

tugas, kewenangan dan tanggung jawab), kondisi kerja, dan tata letak kerja 

fisik atau layout suatu pekerjaan. Tekanan atau tuntutan dalam menyelesaikan 

suatu tugas yang berlebihan terhadap karyawan dapat berpotensi untuk 

terjadinya stres kerja. 

3. Individual factors (faktor individu), meliputi : 

a. Family problem (masalah keluarga) 

Masalah keluarga ini seperti masalah pernikahan, pecahnya suatu hubungan 

dan disiplin pada anak-anak. Hal yang demikian ini adalah sebagian dari 

masalah keluarga yang tidak dapat ditinggalkan karyawan pada waktu mereka 

bekerja, sehingga akan menyebabkan stres. 

b. Economic problem (masalah ekonomi) 

Masalah ekonomi individu karyawan seperti kesulitan keuangan, merupakan 

kesulitan yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan menggangu 

karyawan pada pekerjaannya. 

c. Personality (kepribadian) 

Kepribadian seseorang didalam menghadapi stres sangat mempengaruhi 

kondisi fisik dan mental serta reaksi mereka terhadap apa yang sedang mereka 

lakukan 

 

2.3.2 Indikator-indikator Stres 

Stres merupakan suatu reaksi yang timbul akibat keterbatasan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Secara umum stres dapat disebabkan oleh faktor-faktor 

lingkungan tempat individu tersebut melakukan aktivitas. 
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Menurut  Robbins (2003:383), akibat-akibat atau konsekuensi yang 

ditimbulkan stres adalah : 

a. Physiological Symptoms (gejala-gejala fisiologis) 

Stres dapat menyebabkan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju 

detak jantung dan pernapasan, anak mata membesar, ketegangan otot naik 

meningkatkan tekanan darah, sakit kepala, sakit punggung, dapat menimbulkan 

yang berkaitan dengan perut dan usus, dan menyebabkan serangan jantung. 

b. Psychological Symptoms(gejala-gejala psikologis) 

Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang 

berkaitan dengan pekerjaan tersebut, ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, konsentrasi menurun, tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat, 

dan suka menunda-nunda pekerjaan. 

c. Behavioral Symptoms (gejala-gejala perilaku) 

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, absensi dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan dalam 

kebiasaan makan, meningkatnya konsumsi merokok dan alkohol, 

penyalahgunaan obat-obatan, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. 

 

2.3.3 Cara Mengatasi Stres 

Memanajemeni stres berarti berusaha mencegah timbulnya stres, 

meningkatnya ambang stres dari individu dan menampung akibat fisiologis dari 

stres.Manajemen stres bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres jangka 

pendek menjadi stres jangka panjang atau stres yang kronis. Stres merupakan bagian 

kehidupan kita, yang perlu diusahakan adalah dapat dipertahankannya stres yang 

positif konstruksi dan mencegah atau mengatasi stres negatif destruktif.Dalam 

mengatasi stres pada setiap individu berbeda satu sama lainnya, karena setiap 

individu memilki tingkatan stres yang berbeda dan hanya individu tersebut yang 
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mengetahui seberapa besar stres yang dialaminya. Cara individu tersebut mengatasi 

stres adalah dengan cara latihan jasmani, tidur, relaksasi, dan meditasi. 

Menurut Mangkunegara (2007:158), dalam menghadapi stres dapat dilakukan dengan 

tiga strategi, yaitu: 

a. Memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres. 

Melakukan penilaian terhadap situasi sumber-sumber stres, mengembangkan 

alternatif tindakan, mengambil tindakan yang lebih positif, dan memanfaatkan 

umpan balik. 

b. Menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres. 

Mengendalikan berbagai reaksi baik jasmaniah, emosional, maupun bentuk-

bentuk mekanisme pertahanan diri (seperti menangis, menceritakan masalah 

kepada orang lain, humor dan istirahat 

c. Meningkatkan daya tahan pribadi. 

Memahami diri, memahami orang lain, mengembangkan keterampilan pribadi, 

berolah raga secara teratur, beribadah, pola kerja yang teratur dan disiplin, 

mengembangkan tujuan dan nilai-nilai yang lebih realistik. 

Dalam mengatasi stres atau tekanan yang disebabkan oleh pekerjaannya yang 

dihadapi oleh individu bukan hanya tanggung jawab individu itu sendiri, akan tetapi 

perusahaan tempat individu tersebut bekerja juga mempunyai andil dalam mengatasi 

stres yang dihadapi karyawannya. 

Menurut Hani Handoko (2000:203), menggambarkan apa yang dapat 

dilakukan organisasi atau perusahaan dalam mengatasi stres pada karyawan, yaitu: 

a. Memindahkan (transfer) karyawan ke pekerjaan lain. 

b. Mengganti penyelia yang berbeda. 

c. Menyediakan lingkungan kerja yang baru. 

d. Latihan dan pengembangan akhir. 

e. Merancang kemabali pekerjaan-pekerjaan sehingga karyawan mempunyai 

pilihan keputusan lebih banyak dan wewenang untuk melakukan tanggungjawab 

mereka. 
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f. Desain pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi beban kerja, tekanan waktu 

dan kemenduaan peranan. 

g. Komunikasi yang baik untuk memperbaiki pemahaman karyawan terhadap 

situasi-situasi stres, dan program-program latihan. 

Akan tetapi, cara yang paling efektif untuk membantu para karyawan dalam 

mengatasi stres adalah dengan program konseling (pembimbing atau penyuluh). 

Peranan konseling dalam perusahaan dapat membantu para karyawan dalam 

meringankan beban stres yang dialami oleh mereka. 

Menurut Malayu  Hasibuan (2005:204),  

“Konseling adalah pembahasan tentang suatu masalah dengan seorang 

karyawan, dengan maksud pokok untuk membantu karyawan tersebut agar 

dapat mengatasi masalah secara lebih baik”. 

 

Adapun fungsi-fungsi dari konseling menurut Hasibuan (2005:204), adalah : 

a. Pemberian nasehat  

Dengan mengarahkan mereka dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan yang 

diinginkan. 

b. Penentraman hati 

Dengan meyakinkan karyawan bahwa ia mampu untuk mengerjakan tugas- 

tugasnya asalkan dilaksanakan sungguh-sungguh. 

c. Komunikasi 

Melakukan komunikasi dua arah, formal dan informal, vertikal maupun 

horizontal dan umpan balik harus ditanggapi manajer secara positif serta 

diberikan penjelasan seperlunya. 

d. Pengenduran ketegangan emosional 

Memberikan kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk mengemukakan 

problem yang dihadapi secara gamblang dan jangandiiterupsi sampai dia selesai 

mengemukakannya. Baru kemudian kita berikan pengarahan yang bersifat rohani 

dan psikologis. 
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e. Penjernihan pemikiran 

Pembahasan problem secara serius dengan orang lain, membantu seseorang 

untuk berpikir realistis dan objektif mengatasi masalahnya.  

Tipe-tipe konseling menurut Hani Handoko  (2000:206) adalah sebagai berikut: 

a. Directive Counseling 

Proses mendengarkan masalah-masalah emosional karyawan, memutuskan 

dengan karyawan apa yang seharusnya dilakukan, dan kemudian 

memberitahukan kepada karyawan dan memotivasi karyawan untuk 

melaksanakan hal itu. 

b. Nondirective Counseling 

Suatu proses mendengarkan secara penuh perhatian dan mendorong karyawan 

untuk menjelasakan masalah-masalah menyusahakan mereka, memahaminya dan 

menentukan penyelesaian-penyelesaian yang tepat. Nondirective Counseling 

terpusat pada karyawan (counselor) bukan pada pembimbing (counselor). 

c. Cooperative Counseling 

Hubungan timbal balik antara pembimbing dan karyawan yang mengembangkan 

pertukaran gagasan secara kooperatif untuk membantu pemecahan masalah-

masalah karyawan. Tipe ini tidak sepenuhnya terpusat pada karyawan dan tidak 

sepenuhnya terpusat pada pembimbing, tetapi mengintegrasikan berbagai 

gagasan, pengetahuan, pandangan dan nilai-nilai kedua partisipasi dalam 

hubungan konseling. Cooperative Counseling mengkombinasikan berbagai 

kebaikan kedua tipe konseling lainnya.  

 

2.4  Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Terhadap Stres Kerja   

Pegawai di Dinas Sosial Tenaga kerja Transmigrasi Kabupaten Garut. 

 

Gaya kepemipinan merupakan suatu pola tingkah laku yang disukai pemimpin 

dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja/bawahannya. Setiap 

pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya tersendiri. Seorang pemimpin yang 
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berhasil mengusahakan bawahannya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik, sangat tergantung pada kemampuan pemimpin menyesuaikan 

kepemimpinannya dengan situasi kerja yang dihadapi. Pada umumnya perusahaan 

menginginkan kepemimpinan yang berorientasi pada produksi yang tinggi dan 

hubungan yang tinggi pula secara bersamaan, dimana produktivitas perusahaanbaik 

menggunakan atau tanpa menggunakan aspek berupa hubungan antara 

atasan/bawahan yang baik pula.  

Pola hubungan pemimpin dan bawahan dalam kepemimpinan transaksional 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemimpin mengetahui keinginan bawahan dan berusaha menjelaskan bahwa 

bawahan akan memperoleh apa yang dinginkan apabil kinerja mereka memenuhi 

harapan.  

2. Pemimpin memberikan atau menukar usaha-usaha yang dilakukan bawahan 

dengan imbalan atau janji untuk mendapat imbalan.  

3. Pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama kepentingan 

pribadi tersebut sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan bawahan.  

Pandangan atau presepsi seorang terhadap sesuatu berbeda, begitu pula 

dengan pandangan atau harapan pegawai dalam suatu perusahaan pimpinanya. Tidak 

sesuainya harapan yang diinginkan pegawai dapat mengindikasikan timbulnya gejala 

stres pada pegawai, karena pegawai merasa tidak nyaman akan lingkungan yang ada 

di dalam perusahaan tersebut. Salah satunya adalah faktor seorang pemimpin 

terhadap bawahannya.Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Perilaku 

kepemimpinan ini memiliki hubungan langsung dengan stres kerja tinggi dan 

mungkin menjadi penyebab kepuasan rendah, komitmen rendah, dari pada mereka 

yang mendengarkan ide-ide karyawan, memiliki hubungan terbalik dengan stres kerja 

dan akan menyebabkan kepuasan tinggi, komitmen tinggi, motivasi tinggi dan tingkat 

produktivitas tinggi. 

Penelitian  yang dilakukan mengenai kepemimpinan transaksional dan 

transformasional serta kaitannya dengan stres kerja sebelumnya pernah dilakukan 
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oleh I Komang Prawina Wijaya dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan 

Transaksional  dan Stres  Kerja Terhadap  Kepuasan Kerja Karyawan PT. Panca 

Dewata Denpasar, Bali. Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan transaksional 

serta stres kerja berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja variabel 

kepemimpinan transaksional berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan variabel stres kerja berpengaruh negatif secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan.Selain penelitian I Komang Prawina Wijaya penelitian 

serupa pernah dilakukan Ratih Fajar Riany diiperoleh bahwa gaya kepemimpinan 

transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional tidak memengaruhi secara 

signifikan terhadap stres kerja pada pegawai di Sekretariat Dinas Perhubungan 

Provinsi DKI Jakarta, Dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara gaya 

kepemimpinan transaksional terhadap stres kerja. 

Dengan demikian bahwa gaya kepemimpinan transaksional terdapat hubungan 

dengan stres kerja karyawan, dimana disuatu sisi dapat menimbulkan stres kerja 

karyawan yang tinggi (tidak sesuainya harapan yang diberikan) dan stres kerja 

karyawan yang rendah (tekanan yang dirasakan akan menjadi suatu motivasi yang 

baik untuk mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik lagi, sehingga streskerja pada 

karyawan akan menurun) yang tentunya disesuaikan dengan pekerjaan yang 

dihadapinya. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, 

karyawan merupakan aset menentukan baik buruknyasuatu organisasi. Agar 

karyawan dapat memberikan kinerjanya dengan baik, itu tidak lepas dari peranan 

seorang pemimpin untuk bisa mempertahankan kinerja karyawan yang baik. 
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Menurut Bass & Riggio (2006 : 8):  

“Kepemimpinan transaksional adalah kontrak karyawan dengan atasan 

dimana hubungan dibangun atas dasar imbalan dan hukuman terhadap prestasi 

maupun wanprestasi yang dicapai karyawan”. 

 

Bass (1997:21) menyatakan bahwa indikator kepemimpinan transaksional  

ditunjukan oleh tiga dimensi, yaitu:  

1.  Contingent reward 

Kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, penghargaan yang dijanjikan 

untuk kinerja yang baik, mengakui pencapaian. 

2. Active management by exception 

Melihat dan mencari penyimpangan dari aturan atau standar, mengambil 

tindakan perbaikan. 

3. Pasive management by exception Laissez-faire 

Intervensi hanya jika standar tidak tercapai. Melepaskan tanggung jawab, 

menghindari pengambilan keputusan.  

Pemimpin harus mampu menciptakanlingkungan kerja yang baik dan 

mengelola bawahannya agar bawahan tidak merasa terbebani akan tugas yang 

diberikan.Stres kerja dapat timbul jika tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang 

dengan kemampuan untuk memenuhi tuntutan yang ada. Perusahaan harus 

memperhatikan apa saja yang menjadi faktor penyebab stres yang berasal dari dalam 

lingkungan kerja salah satunya pengaruh seorang pemimpin. 

Menurut Robbins (2003:376) : 

“Stres adalah suatu kondisi dinamik yang di dalamnya seorang individu 

dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala (Constraints) atau tuntutan 

(Demans) yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya atau hasilnya 

dipresepsikan sebagai tidak pasti dan penting”. 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:157) : 

“Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam 

mengahadapi pekerjaan”. 

 

Menurut Robbins (2003:383), akibat-akibat atau konsekuensi yang 

ditimbulkan stres adalah : 

a. Physiological Symptoms (gejala-gejala fisiologis) 

Stres dapat menyebabkan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju 

detak jantung dan pernapasan, anak mata membesar, ketegangan otot naik 

meningkatkan tekanan darah, sakit kepala, sakit punggung, dapat menimbulkan 

yang berkaitan dengan perut dan usus, dan menyebabkan serangan jantung. 

b. Psychological Symptoms (gejala-gejala psikologis) 

Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang 

berkaitan dengan pekerjaan tersebut, ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, konsentrasi menurun, tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat, 

dan suka menunda-nunda pekerjaan. 

c. Behavioral Symptoms (gejala-gejala perilaku) 

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, absensi dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan dalam 

kebiasaan makan, meningkatnya konsumsi merokok dan alkohol, 

penyalahgunaan obat-obatan, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat salah satu faktor yang dapat 

menimbulkan rasa stres pada karyawan adalah pemimpinnya, bagaimana hubungan 

dengan karyawan dan apa yang diberikan pemimpinan terhadap bawahannya. 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara 

Kepemimpinan Transaksional Terhadap Stres kerja sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Mengenai Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Terhadap Stres Kerja Pegawai 

 

No Nama Peneliti Judul   Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ratih Fajar 

Riany 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional dan Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Terhadap Stres Kerja 

Pada Pegawai Bagian 

Sekretariat 

Dinas Perhubungan 

Provinsi DK1 Jakarta 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, diperoleh 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

transaksional dan gaya 

kepemimpinan 

transformasional tidak 

memengaruhi secara 

signifikan terhadap stres 

kerja pada pegawai di 

Sekretariat Dinas 

Perhubungan Provinsi 

DKI Jakarta,  

2 Achmad Fahri Hubungan antara Stres Kerja 

dan Gaya Kepemimpinan 

Transaksional dengan 

Kinerja Karyawan PT XL 

Axiata Tbk Divisi 

Information Technology 

Hasil penelitian 

menunjukkan aspek aspek 

stress kerja dan gaya 

kepemimpinan 

transaksional memberikan 

sumbangan perubahan 

sebesar 23.1% terhadap 

kinerja karyawan, dan 

aspek imbalan kontingen 

dari gaya kepemimpinan 

transaksional memberikan 

sumbangan 4.89%.. 

3 I Komang 

Prawina Wijaya 

Pengaruh Kepemimpinan 

Transaksional  dan Stres  

Kerja Terhadap  Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. 

PANCA DEWATA 

DENPASAR, BALI 

Hasil penelitian 

kepemimpinan 

transaksional serta stres 

kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap 

kepuasan kerja variabel 

kepemimpinan 

transaksional berpengaruh 

positif secara parsial 

terhadap kepuasan kerja 

karyawavariabel stres 

kerja berpengaruh negatif 
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secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan  

4 Muhammad 

Nur Hidayat 

Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap 

Hubungan Antara Gaya 

Kepemimpinan 

Dan  Kepuasan Kerja 

Auditor BPKP Perwakilan 

Yogyakarta 

Hasil penelitian 

menunjukkan Gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh terhadap 

stres kerja, jika gaya 

kepemimpinan 

meningkat, maka stres 

kerja auditor juga akan 

meningkat dan sebaliknya. 

5  

A.A Sagung 

Diah Putri 

Utami 

 

Pengaruh Kepemimpinan 

Transaksional dan Stres 

Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja pada PT. PLN 

(PERSERO)  

AREA BALI SELATAN 

Hasil penelitian ini 

mendukung hipotesis 

kedua yaitu stres kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT.PLN 

(Persero) Area Bali 

Selatan setelah 

sebelumnya diteliti  yang 

menyatakan bahwa 

ketegangan yang terkait 

dengan pekerjaan 

berpengaruh negatif 

signifikan karena akibat 

dampak stres yang tinggi 

secara umum cenderung 

dapat mengurangi 

kepuasan kerja.  

6 Anak Agung 

Wiranata 

Pengaruh Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja dan Stres 

Karyawan (Studi Kasus : 

CV. Mertanadi) 

Hasil penelitian ini adalah 

kepemimpinan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan juga 

terhadap stres karyawan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada 

tingkat kesalahan 5% 

kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap stress karyawan. 
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Dengan demikian apabila gaya kepemimpinan dilakukan dengan sesuaimaka 

stres kerja karyawan akan menurunKerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia 
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Pengawasan 

sdm 

Pengendalian 

sdm 

Pemberhentian  

Pengembangan  

Kompensasi  

Pengintegrasian 

Pemeliharaan 

Kedisiplinan   

Stres kerja 

Fungsi Kepemimpinan 

Gaya Kepemimpinan 

Transaksional 
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Oleh karena itu penulis menarik suatu hipotesis mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transaksional dengan strest kerja pegawai sebagai berikut:  

“Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan transaksional 

terhadap stres kerja pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi”. 


